
هم خائفني لكن جيب علينا حنن أيضا أن خناف منهم لنستعد هلم, أن ال نتأثر بتهديدهم, وإال هم : الشيخ

يقولون: الشيوعية خالص حتطمت وهي العدو األول أما اآلن فيخشى من اإلسالم؛ ولكن هل حنن استغللنا هذه 

  الفرصة ؟ أبدا ما استغللنا هذه الفرصة بل ضيعنا. 

   .؛ يف حال الضعف نعم نصرب؛ حيسن أن نصربالثأر منهمب؛ نأخذ األعداءال ال، الصرب على : الشيخ ...

لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب  (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

إذ أخذ اهللا ميثاق من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور و 

الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليال فبئس ما يشترون 

ال تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فال تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم 

  لى كل شيء قدير )) .عذاب أليم وهللا ملك السموات واألرض واهللا ع

لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من  (( من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: أعوذ باهللا: الشيخ

  ما نوع البالء ؟ ))... الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 

ما يكون من قبل  ...يعين خيتربكم على هذا الوجه األخري فيما يفرضه عليكم, طيب, االبتالء يف النفس ؟  ...

من : االبتالء يف النفس الطالبما اخرتت إال الصاعقة ؟  ...من قبل اهللا ؟  هاهللا وما يكون من قبل الناس؛ مثال

   وغريه, اهللا عزوجل مثل املرض

  وفقد األوالد أيضا ألن األوالد من األنفس .والضعف والعجز  املرض :الشيخ

  : هذا من االبتالء املنفصل, واالبتالء املتصل مثل مرض البدن. الطالب

  أحسنت وكله من اهللا. :الشيخ

  والقسم الثاين ؟  :الشيخ

  . , مثل أن يضربه بعضهم أو يشتمهالضرر من املخلوق: الطالب

   ما املراد بالذين أوتوا الكتاب ؟ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب )) ((قوله:  :الشيخ

  هذا الذي نسمع يكون ضارا أو غري ضار ؟ اليهود والنصارى؛  :الطالب

  .غري ضار  :الطالب

  : لكن قال: أذى كثريا, الشيخ

  : ال يلوم من األذية الضرر, الطالب



مثال من رائحة كريهة وال يتأذى اإلنسان وهذا واضح,  ...نريد مثاال على أنه ال يلزم من األذية الضرر ؟  :الشيخ

  .تضره

فال يعتدوا عليهم  ... ويش معىن اآلية ؟ وإن تتقوا وتصبروا فإن ذلك من عزم األمور )) ((قوله: : الشيخ

  بأكثر من عدوام.

 ...من األمور املعزومة؛ ويش معىن العزم ؟ يعين  ...ما هي عزم األمور ؟  من عزم األمور )) ((قوله: : الشيخ

  يعين حتتاج إىل عزم وقوة وصرب وجلد.

واملعروف أن فعل  ذلك كان مرفوعا,فعل مضارع متصل بنون التوكيد ومع  لتسمعن )) (( :اإلعرابيف : الشيخ

صل بنون التوكيد يبىن على الفتح ... إذا مباشرة لفظا ال تقديرا, ونون التوكيد إذا اتصلت باملضارع املضارع إذا ات

  إذا كان متصلة لفظا وتقديرا, وهذه متصلة لفظا ال تقديرا. 

وتأيت يف القرآن كثريا  ,ظرف ملا مضى :إذ وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب )) ((اهللا عزوجل:  مث قال

يعين أذكر هذا للناس مبينا ما حصل؛ وقوله:  ,ويقدره العلماء بقوهلم: اذكر إذ، واذكر إذ أخذ اهللا ,حمذوفة العامل

 قا من الوثاق وهو احلبل الذي يشد بهالعهد الثقيل ميثا ومسي ,امليثاق هو العهد الثقيل إذ أخذ اهللا ميثاق )) ((

فإذا لقيتم الذين كفروا فضربا الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا  ((كما يف قوله تعاىل:   ,اإلنسان ويربط

نه  لثقيل ومسي العهد الثقيل ميثاقا ألامليثاق مبعىن العهد افيعين احلبل الذي تربطوم به وتأسروم به؛  الوثاق ))

  كالرباط للمعاهد .

هم من هللا عليهم العهد وامليثاق مبا أعطااملراد م اليهود والنصارى؛ أخذ ا الذين أوتوا الكتاب )) ((وقوله: 

لتبيننه للناس وال  (( :أي أخذ عليهم عهد ذا ,الالم موطئة للقسم ,الكتاب أن يبينوه للناس؛ وهلذا قال: لتبيننه

ألن  )) هلتبينن ((مع أنه قال:  وال تكتمونه )) ((ينن وال تكتمون؛ فكيف يصح قوله: هنا قال: لتب تكتمونه ))

بعض اآليات؛  املعىن لتبيننه بيانا ال كتمان فيه؛ والكتمان نوعان؛ إما إخفاء :البيان ضد الكتمان ؟ ولكن نقول

ىل معاين أخرى مل يبني ألن الذي حيرف اآليات إ ,فإن هذا يعد كتما ,أخرى وإما حتريف اآليات إىل معان

الكتم إذا نوعان: إخفاء لبعض اآليات  فعىن احلقيقي املراد إىل معىن آخر؛ ت على ما هي عليه؛ بل كتم املاآليا

أي ال يبني  ,وإما أن يكون الكتم كتم املعىن وتخفون كثيرا )) اتبدونه تجعلونه قراطيس ((كما قال اهللا تعاىل: 

لكن يغري املعىن املعاين حبيث ال يغري اللفظ إخفاء الثاين: ظ و الفاملعىن وإمنا حيرف؛ فالكتم إذا نوعان؛ إخفاء األ

إن حممد بن عبد اهللا عليه الصالة والسالم ليس هو الذي بشر به  :ومن ذلك مثال أن النصارى قالوا ,فهذا كتمان

  ؟ معىن.لفظ  أو عىنموهذا امسه حممد؛ هذا كتمان، كتمان  ,محدألن الذي بشر به عيسى امسه أ ,عيسى



اهللا عز وجل بني امليثاق, وأنه جرى بينه و العامل ذا  فإن قال قائل: هل يشعر(( لتبيننه للناس وال تكتمونه )) 

  ؟عهد  صفقة

ما أعطاك هذا العلم  ,ا ميثاقيعين كون اهللا يهبه علما هذ ,؛ لكن إيتاء اهللا العلم له يعترب ميثاقايشعر اجلواب: ال

يعاهد أهل الذمة مثال, عهد كما  ربهوإن كان اإلنسان ال يستحضر أنه جرى بينه وبني  ه,إال من أجل أن تبين

  . أن يبنيولكن إيتاء اهللا عزوجل العلم له هذا عهد 

بني طرحوه يأي نبذوا العهد نبذوا امليثاق أي تركوه؛ ومع ذلك مل  نبذوه )) فنبذوه وراء ظهورهم )) (( ((قال: 

ومل  ,حيث نبذوه نبذا ,وهو كناية عن شدة إعراضهم عما آتاهم اهللا من الكتاب ,أيديهم بل طرحوه وراء ظهورهم

  نه؛ بار عنه واإلعراض عيف كراهية ما أنزل اهللا ويف االستكبل وراء ظهوره؛ فيكون هذا أشد  مينبذوه أمامه

 أي ذا العهد ثمنا قليال )) (( :اشرتوا به أي استبدلوا به فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليال )) ((

؛ ألن هؤالء م؟ إبقاء رئاستهم وجاههم وسلطام على قومه الذي اشرتوهمثنا قليال؛ ما هو الثمن القليل  وامليثاق

كذب حممدا ونبقى : نوا, وصاروا كعامة الناس؛ فقالتهم ووجاهتهماألحبار والقسيسني لو تبعوا حممدا زالت رئاس

والثمن  ,ما هو املبيع وما هو الثمن ؟ املبيع العهد ,؛ إذا ما هو الثمنتقدميعلى ما كنا عليه من الرئاسة واجلاه وال

قال اهللا  ,فإن مجيع ما يف الدنيا قليل ,وصدق اهللا ,اجلاه والرئاسة وما أشبه ذلك؛ ووصف اهللا هذا بأنه قليل

دوم فهذا الذي استبدلوه هو مثن قليل زهيد ال يقل متاع الدنيا قليل اآلخرة خير لمن اتقى ))  ((تعاىل: 

  ؛ إما زوال اإلنسان وإما زوال الثمن الذي اشرتاه .هبل البد من زوال ,هدوم اإلنسان ليإلنسان وال ل

يسمون الفعل  , النحويونال يتصرف يعين:فعل ماضي جامد، جامد ؟  :بئس فبئس ما يشترون )) ((يقول: 

الذي يسري  رف يسمونه متصرفا ألنه يشبه املائعواملتص ,الذي ال يتصرف جامدا ألنه باق على حال واحدة

كلمة بئس ونعم وما أشبههما حتتاجان إىل   بئس ما يشترون )) ((لكن هذا جامد ال يتصرف؛ وقوله:  ,ليويس

هذا هو الفاعل ما؛ واملخصوص حمذوف  يشترون )) ما ((ني: إىل فاعل وخمصوص، بالذم أو باملدح؛ فقوله: شيئ

  والتقدير: فبئس ما يشرتون هذا الثمن أو هذا الشراء.

ليبيننه للناس  ((فيها قراءة:  لتبيننه للناس وال تكتمونه )) ((يف هذه اآلية قراءات نسينا أن نبينها لكم؛ قوله: 

يعين بالياء بدال عن التاء؛ فعلى القراءة األوىل بالتاء يكون يف الكالم التفات؛ من أين ؟ من  يكتمونه ))وال 

   الكالم نسقا واحد ليس فيه التفات.الغيبة إىل اخلطاب؛ وعلى القراءة الثانية يكون 

  ؟ سبحان اهللا ما هي ؟  وااللتفات ذكرنا أن فيه فوائد ما هي

  التنبيه، : الطالب



فإذا جاء التفات كأنه  الكالم إذا صار على نسق واحد شرد الذهن,ألن  ,تنبيه على هذه اجلملةالنعم : الشيخ

  يقول انتبه؛ هذا واحد نعم ؟ 

  السامع؛  : تشويقالطالب

عن الغيبة إىل اخلطاب ألن العدول  شيء,ال هذا , لكن شدة وقعالسامع صحيح تشويق يكون فيهأحيانا : الشيخ

عبس  ((وهلذا قال اهللا تعاىل:  ,املشافهة بالغيب أن املشافهة باخلطاب أشد وقعا من يعين ,من الغيبةأشد وقعا 

لكن أسلوب  ,وهو يريد سبحانه وتعاىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ,عبست :ومل يقل وتولى أن جاءه األعمى ))

 ((قال له:  األوىليف األول يف اجلملة يف قصة اخلضر مع موسى  أهون وقعا من أسلوب اخلطاب؛ وتأملوها الغيبة

ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي  ((؛ يف الثانية قال: إنك أمل أقل ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا ))

  وفيه أيضا قراءة يف اآلية اليت بعدها .طيب, أشد وقعا؛  ,ثانية أشد من األوىلالفكانت  صبرا ))

وإذ أخذ اهللا  ((من فوائد هذه اآلية: أن اهللا عزوجل أخذ على أهل العلم العهد ببيان علمه وعدم كتمانه؛ لقوله: 

 .... ((  

تحذير من كتمان العلم؛ ألن اهللا ذكر ذلك على سبيل الذم ال على سبيل املدح؛ وقد جاء عن الومن فوائدها: 

ـ  ؛) وهو يعلمه ثم كتمه ألجم بلجام من نار يوم القيمة سئل عن علم ( منأن:  النيب صلى اهللا عليه وسلم

  فإنه جيعل له يوم القيمة جلاما يلجم به على فمه لسكوته عن بيان العلم . ذ باهللا ـ كما أنه كتم العلم ومل ينطقنعو 

العلم  أن يبينوا أنه جيب على أهل العلم أن يبينوه, ومن فوائد هذه اآلية: وجوب بيان العلم على أهل العلم،

راجعة إىل ما  ا البيان, فتكون على هذا مطلقة اهللا؛ ومل يذكر اهللا عزوجل الوسيلة اليت حيصل مالذي آتاه

االس , وقد يكون يف االس العامة, وقد يكون يف وقد يكون بالكتابة ,تقتضيه احلال؛ قد يكون البيان بالقول

  ومل يعني . ومل يفصل, ألن اهللا أطلق البيان اخلاصة على حسب احلال

 ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه يف األمور اهلامة ينبغي أن يقرن النفي باإلثبات ليتحقق الكمال؛ لقوله: 

 وال تكتمونه )) ((لكن ملا قال:  كتمان,عدم ال ووجه ذلك ما أشرنا إليه قبل أن البيان لتبيننه وال تكتمون ))

  مال ليس فيه كتمان .وأن يكون بيانا كا ,أكد البيان

 فنبذوه وراء ظهورهم )) ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: الذم القبيح ألهل الكتاب اليهود والنصارى؛ لقوله: 

  وراء ظهورهم )) . ((مث شدة االستكبار بقوله:  نبذوه )) ((وأنتم جتدونه شدة الوقع يف قوله: 



يعين مل  ,ذوا العهد وامليثاق وراء ظهورهم أخذوا بدله مثنا قليالومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن هؤالء الذين نب

وأن مهمهم دنيئة ؛ خسة مهمهم يأخذوا مقابال وال مماثلة وال ما فوقه ولكنهم أخذوا بدله مثنا قليال مما يدل على

  حيث أخذوا األدىن بدال عن األعلى .

  فبئس ما يشترون )) . ((هذه الطريقة؛ لقوله: فوائد هذه اآلية الكرمية: القدح يف ومن 

عيان يف ترك بيان العلم؛ ألن ابون الرؤساء واألمراء والوجهاء واألهذه الفائدة: حتذير أولئك الذي حيويتفرع على 

اء والتوبيخ على من كانت هذه حاله؛ والواجب البيان حىت عند األمراء والوزراء والكرب واللوم اهللا تعاىل أثىن بالقدح 

  وكلمة احلق عند سلطان جائر من أفضل اجلهاد . ,بيان احلق عندهم يكون أوجبإن بل  ,رؤساءالو 

(( ال تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فال تحسبنهم مث قال اهللا عزوجل: 

  بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم )) .

ال  ((بكسر السني؛ وفيها قراءة:  بن ))ال تحسِ  (( بن )) وال تحسَ  (( فيها قراءات: وال تحسبن )) ((قوله: 

 الذين بنال يحسَ  بن )) ((ال تحسِ  )) (( بنال تحسَ  ((بالياء بدل التاء؛ فالقراءة هي ثالثة:  بن ))يحسَ 

يتوجه  يصح أنمن فعلى قراءة التاء يكون اخلطاب موجها إما للنيب صلى اهللا عليه وسلم وإما لكل  )) يفرحون

  .يعين ال حتسنب أيها املخاطب ,إليه اخلطاب؛ واملعىن الثاين أعم وأمشل

فأين املفعول  )) تحسبن (( حملها من اإلعراب أا مفعول أول لـ :الذين الذين يفرحون بما أتوا )) ((وقوله: 

يكون املعىن: ال حتسنب الذين و  ال تحسبن ))ف (( :الثاين ؟ املفعول الثاين إما أن نقول إنه حمذوف قبل اجلملة

فال  ((وحيتمل أن قوله: فال تحسبنهم بمفازة من العذاب ))  ((يفرحون مبا أتوا ناجني؛ مث فرع عليه قوله: 

املفعول الثاين، واألول  بمفازة )) ((وعلى هذا فيكون قوله:  ال تحسبن )) ((مجلة مؤكدة لقوله:  تحسبنهم ))

  ال حتسبنهم مبفازة .، فأي ال حتسبنهم ناجني ,أقرب

بنهم )) فال تحسَ  (( بنهم )) وفال تحسِ  ((بل ثالث قراءات:  ,فيها قراءتان أيضا فال تحسبنهم )) ((وقوله: 

  يعين ال حيسبون أنفسهم مبفازة من العذاب . فال يحسبنهم )) (( و

يفرحون فرح أشر وبطر  :أي ال تحسبن الذين يفرحون بما أتوا )) ((نرجع اآلن إىل التفسري يقول اهللا عزوجل: 

أي مبا أتوا من األعمال اليت يتقربون ا إىل اهللا  بما أتوا )) (( ؛ومنة على اهللا وعلى رسوله صلى اهللا عليه وسلم

  ولكنهم يفرحون ا منة على اهللا ورسوله . ,على زعمهم

أن   مثلعلى شيء مل يفعلوه؛ أي حيبون أن الناس حيمدوم  ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا )) ((وقوله: 

أهل الكتاب كتموا صفة  الصالح, ومثل ما فعلمن أجل أن يثىن عليهم وهم مل يفعلوا بالصالح يتظاهر للناس 



 ففرحوا مبا أتوا ,املبشر بههو قلنا إنه ليس  حيثاآلن غلبنا حممد  وا:فقال ,النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يبينوها

   يفعلوا. وأحبوا أن حيمدوا مبا مل

نعم اهللا عليه من العمل فأما املسلم إذا فرح مبا أكذلك املنافقون يفرحون مبا أتوا وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا؛ 

فإن هذا ال يدخل يف  ,نه حيب أن حيمده الناس, ولكن من طبيعة البشر أوأحب أن حيمد مبا مل يفعل ال رياء

ف األول أهل الكتاب الذين فرحوا مبا أتوا من كتمان صفة النيب صلى اآلية؛ فالذي يدخل يف اآلية صنفان: الصن

بأنه لو جاء الرسول الذي يتظاهرون للناس  وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا حيث ,اهللا عليه وسلم وعدم اإلميان به

حنن أسلمنا أمام  :لونويقو  ,؟ املنافقون؛ فإن املنافقني يفرحون مبا أتوا الصنف الثاين منو بشر به عيسى آلمنا به؛ 

الص من اإلخ يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا )) ((وهم على العكس من ذلك؛ وهلذا قال:  ,حممد وأصحابه

  صلى اهللا عليه وسلم . هرسولواحملبة هللا ورسوله واتباع 

 بهأي فال حتسبنهم مبكان يفوزون به وينجون  ,الفوز املفازة مكان فال تحسبنهم بمفازة من العذاب )) ((قال: 

  من العذاب بل هم منغمسون يف العذاب ـ والعياذ باهللا ـ .

ليسوا ناجني أكد هذا و ملا بني أم ليسوا مبفازة من العذاب  ,اجلملة هذه استئنافية ولهم عذاب أليم )) ((

مفعل؛ وفعيل مبعىن مفعل تأيت يف اللغة العربية   فهي فعيل مبعىن ,مبعىن مؤمل :أليم ولهم عذاب أليم )) ((بقوله: 

  ومنه قول الشاعر: ,كثريا

  ؛اع السميع   يؤرقين وأصحايب هجوعأمن رحيانة الد

  سمع  .املالسميع مبعىن 

أو فرح غدر وخيانة   ,على اهللا عزوجل إداللفرح منة و  وائد وهي: حتذير من يفرح مبا أتىيف هذه اآلية الكرمية ف

  كاملنافقني .

 ,وفيها أيضا: التحذير من حمبة اإلنسان أن حيمد مبا مل يفعل؛ وهذا يقع كثريا؛ أحيانا يصرح اإلنسان وهو كاذب

؛ أما األول فأن يقول مثال: صليت البارحة آخر الليل ودعوت فيظن السامع أنه فاعل وهو مل يفعلوأحيانا يوري 

طبعت كتابا  :رأيت فقريا فتصدقت عليه؛ أو يقول :من أجل أن حيمد على ذلك؛ أو يقول لكناهللا وهو كاذب، 

لناس أنه ا مل يفعل؛ وأحيانا يوري يتظاهر أمام امب حر ما أشبه ذلك وهو كاذب؛ هذا قسم ص وأأو أنقذت غريقا 

أحب أن وكالمها مذموم؛ أما من  ,هذا هو الفاعل وهو مل يفعل :فعل وهو مل يفعل؛ فالذي يسمع كالمه يقول

ألن كل واحد حيب أن حيمد،  يضر,يحمد عليه فهذا ال ليتظاهر أمام الناس بالشيء  ولكنه مل حيمد مبا مل يفعل

  مل يفعل؛ ولكن إذا محد أن يفعل وهو متظاهر للناس بأنه فاعل هذا هو املذموم. حيب أن حيمد وإن



تحسبنهم بمفازة من  فال ((ينجوا من العذاب؛ لقوله:  اآلية الكرمية: أن من كان على هذا احلال فلنومن فوائد 

  العذاب )) .

من الناس: أهل الكتاب  صنفنيمنطبقة على ومن فوائدها: إثبات العذاب األليم مل هذه حاله؛ وقد عرفتم أا 

  املنافقون . :الذين كتموا صفة الرسول عليه الصالة والسالم ؛ والثاين

  )) . شيء قديروهللا ملك السموات واألرض واهللا على كل  ((مث قال اهللا تعاىل: 

مجلة  )) واهللا على كل شيء قدير ((مؤخر؛  مبتدأملك ))  ((جار وجمرور خرب مقدم؛  وهللا )) ((قوله: 

  .ستئنافيةا

وهو  م,ملك السموات أي ملك األعيان وملك التصرف؛ فهو مالك ألعيا هللا ملك السموات )) ((قوله: 

الذين زعمتم من دون اهللا ال يملكون مثقال ذرة في قل ادعوا  ((قال اهللا تعاىل:  ا,مالك للتصرف فيه

السموات وال في األرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منه من ظهير وال تنفع الشفاعة عنده إال لمن 

على سبيل  وما لهم فيهما من شرك )) (( :يعين على سبيل االستقالل )ال يملكون مثقال ذرة ) أذن له )) ((

 ((أي من معني؛  من ظهير )) (( :أي من هؤالء الذين تدعون )) ممنه ((أي ما هللا؛  ))وما له  ((؛ املشاركة

 ذنه؛ هذه اآلية يقولون: إا قطعتال أحد يشفع عند اهللا إال بإ :أي وال تنفع الشفاعة عنده إال لمن أذن له ))

السموات ا ملك مستقل يف هذه األصنام هل هل :املشركني الذين يعبدون األصنام واألوثان؛ ألنه يقولعالئق 

وعلى هذا فال كل جواب بالنفي, إال بإذنه ؟ ال،   ته، هل تنفع شفاعتهااهللا ؟ هل أعان تاألرض ؟ هل شاركو 

  ينفعهم ال تنفعهم عبادة هذه األصنام .

يشمل األعيان والتصرف؛ فاهللا تعاىل مالك األعيان ومالك التصرف؛  هللا ملك السموات )) ((املهم أن قوله: 

  للجنس فتشمل األراضني السبع؛  واألرض )) ((؛ : السبعيعين السموات )) ((وقوله: 

والقدرة هي التمكن من الفعل بال عجز، التمكن من الفعل بال عجز يسمى واهللا على كل شيء قدير ))  ((

هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل لكم  (( ضعف يسمى قوة، قال اهللا تعاىل: قدرة؛ والتمكن من الفعل بال

وما كان اهللا ليعجزه من شيء في السموات وال في  ((الضعف بالقوة، وقال:  فقابل من بعد ضعف قوة ))

  ضعف .لوالقوة ضدها  ,عجزالفقابل القدرة بالعجز؛ فالقدرة ضدها  األرض إنه كان عليما قديرا ))

وما من معدوم  ,عام يف كل شيء؛ فما من موجود إال واهللا قادر على إعدامه على كل شيء قدير )) ((وقوله: 

آخر؛ إذا هو على كل  إىل شيء من؛ وما من موجود إال واهللا قادر على تضييعه وحتويله واهللا قادر على إجيادهإال 

يفعل ما يشاء؛ وهو قادر على ذاته ؟  ,قادر على أفعاله ,شيء قدير، وهو قادر على أفعاله؛ أليس كذلك ؟ نعم



القدرة ه تعلق بال تفإن هذا  ,مثال حاشا وكال اإن ذات اهللا عزوجل إذا قصدت أن اهللا قادر على إعدامه :يقولون

  أصال ألنه من املستحيل؛ وهلذا قال السفاريين رمحه اهللا يف عقيدته قال:

  تدر بقدرة تعلقت مبمكن؛واق رادة      وعلمإ ياة والكالم والبصر مسعله احل 

ا ذإن اهللا على كل شيء قدير وتسكت؛ ألن اآليات اليت جاءت  :قول: من األدب أن تولكن مع ذلك نقول

يعين مثال:  ,الفعله ستحيل؛ ألن املستحيل أصال ال يتعلق باملشيء الإن اهللا ال يقدر على  تقلوال  ة,عام

وإن سكن مل يكن متحركا؛ إذا  ,ألنه إن حترك مل يكن ساكنا ,نالسكون واحلركة هل ميكن أن جيتمعان ؟ ال ميك

كون ساكنا ومتحركا يف , لكن تريد أن يأن جيعل الساكن متحركا واملتحرك ساكناعلى قادر سبحانه وتعاىل اهللا 

  آن واحد ال ميكن، ساكن يعين غري متحرك، متحرك يعين غري ساكن .

حيول املتحرك إىل ساكن؛ أو جيعل الساكن متحركا  ,تحرك ساكنا ؟ نعمفإذا قال قائل: هل ميكن أن جيعل اهللا امل

؟ يساوي عدم يعين أيش  د ال ميكن أصال؛ ألنه مادام حركةلكن جيعل احلركة والسكون يف آن واح ,؟ نعم

عنه السكون، مبجرد أن يسكن انتفى عنه احلركة؛  ىي عدم احلركة؛ مبجرد أن يتحرك انتفسكون، سكون يساو 

 وال حاجة أن نفصل؛ إمنا حنن نشعر إن اهللا على كل شيء قدير :ما قلت لكم: من األدب أن نقولك  ولكن

  ., على امسه مستحيلبأنفسنا أن املستحيل ال ميكن

الذين أوتوا  ((يف قوله:  فرضنا أن العموم اللفظي ال يشمل هذه األمةلكن حىت لو  ,الشك أعمهو : الشيخ ...

 ((: يف األول كما قال  ,املراد أهل الكتاب من اللفظ أنوإال الظاهر  ,فالعموم املعنوي يشمله )) الكتاب

وإن مل يعم هذه األمة من حيث اللفظ لكن يعم من  : هولكن نقول الذين أوتوا الكتاب )) ولتسمعن من

  حيث املعىن .

   كيف علق القدرة باملشيئة ؟  إني على ما أشاء قادر ) : (قول اهللا تعاىل يف احلديث: السائل

ما  بعديدخل اجلنة ا الرجل استغرب أن ألنه إذا تعلق بفعل خاص صح أن نقيد القدرة باملشيئة؛ ألن هذ: الشيخ

يعين  وهو على جمعهم إذا يشاء قدير )) ((وهو كقوله تعاىل:  ؛) إني على ما أشاء قادر (: حصل له فقال

؛ لكن ملا تعلق بفعل معني صح أن يقيد يشأأم مل  شاءقدير سواء  ؛ وهومفهو قدير عليه مإذا شاء مجعه

كذا وكذا هل   : كيف تفعلأنا على ما أشاء قادر؛ لو إنسان قال :باملشيئة، نظري ذلك يف اإلنسان مثال: تقول

أريد وما ال ؛ أقدر على ما أريد على ماإال أقدر ما ليس املعىن أين , أقدر عليه هنعم الذي أريد :تقدر عليه ؟ قال

أنا قادر على فإذا شئت هذا الشيء  :كأنه يقول  ,لكن ملا كان يتعلق بفعل معني صح أن يقيد باملشيئةو  ,أريد

  هذا .



شاعت بدعة يف كما لو حباجة إىل العلم,   مقتضى احلالكون , أحيانا تعلمالوالناس حباجة إىل : الشيخ ...

سؤال بلسان  :يجب أن تبني؛ وهلذا نقولفنسان سؤاال خاصا اإلوأحيانا يسألك  ,يجب عليك أن تبنيالناس, ف

ما تقول يف كذا وكذا؛ هذا سؤال  :ويقولإليك شخص  ال؛ السؤال بلسان املقال أن يأيتاملقال وسؤال بلسان احل

وأنه يريد أن يأخذ ما عندك فقط دون أن يعمل  ,إال إذا علمت أنه ذو هوىاحلق جيب أن تبني له  ,بلسان املقال

م ال أل فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم )) ((فهنا قال اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم:  ,به

؛ أما لسان احلال وهإن وافق أهوائهم أخذوا به وإال ترك ,لكن يريدون ما عنده ,قاحل يريدونيتحاكمون إىل الرسول 

  فيبينه للناس ألن احلال تقتضي البيان . ,بدعة أو ما أشبه ذلك عمل حمرم أوفأن يشيع يف الناس 

تركز على من املصلحة أن درس كل ما علمت؛ قد يكون ألنه قد يكون من املصلحة أن ال تُ  ,نعم: الشيخ ...

  مستعد لبيان العلم بأي وسيلة .متهيئ و لكنك على التفسري, على التوحيد الفقه 


